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Les polítiques de gènere�
Com cal aplicar-les al disseny de 
l’espai urbà  proper a l’estació?�




L’urbanisme feminista�





La vida quotidiana






Activitats que desenvolupem en el nostre dia a dia, o eventualment
En un espai compartit i amb un temps finit. 
vida quotidiana = activitats + espai + temps




Ilustración Tonina 
Matamalas
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productiva

Esfera 
reproductiva

Esfera 
comunitàriaEsfera 

pròpia


La vida cotidiana desde una 

perspectiva de género



La vida quotidiana des d’una 

perspectiva de gènere




Esfera productiva

       Esfera 
reproductiva

     Esfera 
comunitària

Esfera 
pròpia


La vida quotidiana des d’una 

perspectiva de gènere


En el marc d’una societat 
capitalista i patriarcal, es prioritza 
l’esfera productiva, adaptant els 

horaris de la ciutat (serveis 
urbans, mobilitat, equipaments,...) 
i produint espais monofuncionals i 

no connectats que no tenen en 
compte els vincles entre les 

diferents esferes. 



COREOGRAFIES DE LES VIDES QUOTIDIANES: La dansa de la ciutat 
(Jane Jacobs) i la importància de la distància (Franziska Ullman)



On comença i on acaba l’estació?�


IGUALTAT 




Xarxa Quotidiana



Privilegiant els recorreguts a peu que reben suport d’un teixit urbà funcionalment divers



L’estació ha d’estar adaptada a diferents contexts 
territorials�




La percepció de seguretat està vinculada a la 
capacitat de les dones d'apropiar-se de l'espai 
adquirint autonomia.

Seguretat i 
autonomia

La visibilitat: veure i ser vista.                                    

La vigilància informal i accés a l'ajuda.                       

La planificació i el manteniment dels llocs.        

La senyalització: saber on s'està i on es va.  

La participació de la comunitat.                                     

La concurrència de persones: sentir i ser sentit
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Equipada = Accessible 

 

 
Mobilitat 
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Senyalitzada: Seguretat vial 
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Activitats complementàries 

 

 
Comunitària 

 



¿En què es pot diferenciar una ciutat pensada 
per les dones i per a les dones?  

 

 
Vigilada - Cuidada 

 

 
Mobilitat 

 



 
Flexible-Diversa 

 

 
Mobilitat 

 

Que respongui a la diversitat de 
necessitats, ritmes, cossos, 

estats de salut 
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